
 

 

  

भारताला नोटा बनवण्यासाठी आठ ववदेशी कंपन्या पुरवणार कागद 

०१. कें द्र सरकार नोटाबंदीच्या वनणणयानतंर आता नव्या नोटा पुरशेा प्रमाणात छापण्यासाठी पुरपेूर प्रयत्न करत 

असून जगातील आठ मोठ्या कंपन्यांना भारतासाठी नोटा बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कागदांचा पुरवठा करण्याचे 

काम वमळाले आहे.  
 

०२. एवप्रल २०१७ पासून या कंपन्या भारताला नोटांसाठी कागदाचा पुरवठा करतील. तेथून सुमार े२७, ५०० 

मेवटिक टन कागद भारताला वमळेल.  
 

०३. या कागदातून छोट्या मूल्याच्या नोटा छापल्या जातील. यामध्ये १०, २०, ५० आणण १०० रूपयांच्या 

नोटांचा समावेश आहे. मोठ्या मूल्याच्या म्हणजे ५०० व २ हजार रूपयांच्या नोटांसाठीचा कागद भारत स्वत:च 

बनवणार आहे. 
 

०४. याबाबतचा करार गुरूवार आणण शुक्रवारी भारतीय ररझव्हण बँक ऑफ नोट मुद्रण प्रा. लल. च्या मुख्य 

कायाणलयात झाला. 
 

०५. यासाठी स्स्वत्झलंडमधील लँकाडण, दक्षिण कोररयाची कोमस्को, फ्रान्सची अॅरोवगनीस, स्वीडनची के्रन, 

रणशयाची गोझन्क, इडंोनेणशयाची पीटी प्यरुा, इटलीची फेवियानो आणण जमणनीच्या लुईसेन्थल या कंपनीचे 

अक्षधकारी भारतात आले होते. 
 

०६. विटनच्या डी ला रू कंपनीला हा व्यवहार करण्यासाठी बोलावण्यात आले नव्हते. सुमार ेएक दशकाहून 

अक्षधक काळ डी ला रू ही कंपनी भारताला नोटा छपाईसाठी कागदाचा पुरवठा करते.  
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राजमुद्रेचे क्षचत्रकार वदनानाथ भागणव यांचे वनधन 

०१. भारतीय राज्यघटनेच्या पानाचें निीकाम करणार ेव राष्ट्ि ीय बोधक्षचन्ह अशोक स्तभंाचे क्षडझाईन करणाऱ्या 

कलाकारांच्या संचातील सहकलाकार दीनानाथ भागणव यांचे इदंरू येथे शवनवारी वनधन झाले. 
 

०२. भारतीय राज्य घटनेच्या पानाचें निीकाम करण्यासाठी प्रससद्ध क्षचत्रकार व शांती वनकेतनमधील कला 

भवनचे तत्कालीन प्राचायण नदंलाल बोस यांनी अवघ्या २० वर्ांच्या भागणव यांची कलाकारांच्या संचात वनवड 

केली. भागणव हे तेव्हा शांतीवनकेतनमध्ये तीन वर्ांचा फाईन आटणमध्ये क्षडप्लोमा करीत होते. 
 

०३. कपड्ांमधील प्रससद्ध मधुबनी पेंटींग ही त्यांचीच देणगी होती. त्यांच्या वॉश पेंटींग क्षचत्रकला जगतात 

प्रससद्ध होती. १९५० च्या दशकात यरुोपमधील वल्डण आटण टूरमध्येही त्यांच्या क्षचत्राचंा समावेश करण्यात आला 

होता. या क्षचत्रांसाठी त्यांना सुवणणपदकाने सन्मावनत करण्यात आले होते 

 

 

अय्यप्पा मसगी यांना जीवनगौरव पुरस्कार 

०१. पाणीटंचाईवर ववववध उपाय शोधणाऱ्या आणण बगंळुरूमधील 'वॉटर वॉररयर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 

अय्यप्पा मसगी यांना 'वकलरसे्कर वसंुधरा आंतरराष्ट्ि ीय क्षचत्रपट महोत्सवा'मध्ये जीवनगौरव पुरस्काराने 

गौरववण्यात येणार आहे. 
 

०२. शासकीय सेवेत राहून पयाणवरणरिणाचे काम करणार ेवेंगुल््रयाचे रामदास कोकर ेयांना 'वसंुधरावमत्र 

कायणकताण' हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. 
 

०३. वाघांवरील लघुपटांसाठी प्रससद्ध असलेले वदग्दशणक व छायाक्षचत्रकार सुब्बीह नल्लामुथ्थू यांना 'वसंुधरावमत्र 

वफल्ममेकर' या पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे. 
 

०४. पाणी आणण ऊजाण स्रोतांच्या ववकासासाठी काम करणाऱ्या 'सेंटिल वॉटर अ ॅण्ड पॉवर रीसचण स्टेशन' 

(सीडब्ल्यूपीआरएस) या संस्थेला 'वसंुधरावमत्र संस्था' हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. 
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नोएडाच्या वक्रकेट स्टेक्षडयमला आयसीसीकडून मान्यता 
०१. आयसीसीने गे्रटर नोएडा येथील शहीद ववजयससह पणथक वक्रकेट स्टेक्षडयमला आंतरराष्ट्ि ीय सामन्यांच्या 

आयोजनासाठी मान्यता वदली.  
 

०२. आयसीसीने सवाणत आधी क्षडसेंबर २0१५ मध्ये स्टेक्षडयमची पाहणी केली होती आणण त्यावेळी फक्त 

असोससएट सदस्यांच्या सामन्यांचे आयोजनास मान्यता वमळाली होती. त्यानतंर या स्टेक्षडयममध्ये अक्षतररक्त 

सुववधा वदली गेली. ज्यामुळे पूणण सदस्यांचे सामने येथे खेळले जाऊ शकतील.  
 

 

 

पावकस्तानात धार्ममक सवहष्णतेुसाठी 'लिसमस रले्वे' 
०१. गरै-मुस्स्लमांववरोधात हहसेच्या वारवंार घटना घडणाऱ्या पावकस्तानात नाताळच्या वनवमत्ताने एक खास 

रले्वे वफरत आहे.  संपूणण देशात धार्ममक सवहष्णुता आणण शांतीचे आवाहन करत ही लिसमस रले्वे वफरत आहे. 
 

०२. पावकस्तानचे संस्थापक मुहम्मद अली सजना यांची जयंती आणण नाताळच्या वनवमत्ताने ही रले्वे गुरुवारी 

रवाना झाली. या रले्वेत सांताक्लॉज आणण रनेडीअरचे पुतळेही आहेत.  
 

०३. याणशवाय सजना याचंी छायाक्षचत्रे आणण त्याचें जीवनचररत्र सांगणार ेफलक आहेत. देशभरात वफरल्यानतंर 

नववर्ाणच्या पूवणसंध्येला ही गाडी कराची येथे पोचेल. 
 

 

 

मोदींच्या हस्ते णशवस्मारकाचे भूवमपूजन 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऐक्षतहाससक वारसा जपण्यासाठी अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या भव्यवदव्य 

णशवस्मारकाचे जलपूजन आणण भूवमपूजन करण्यात आले. णशवसागरातील स्मारकासाठीच्या वनयोसजत वठकाणी 

त्यांनी जलअपणण केले. 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

ज्येष्ठ व्यंगक्षचत्रकार वसंत सरवटे यांचे वनधन 

व्यंगक्षचत्राला सावहत्यात महत्त्वाचे स्थान वमळवून देणार ेज्येष्ठ व्यंगक्षचत्रकार वसंत सरवटे यांचे शवनवारी 

सायंकाळी ववलेपाले येथील राहत्या घरी वनधन झाले. 
 

०२. सरवटे यांचा जन्म १९२७ साली कोल्हापूर येथे झाला. पुण्याच्या इसंजनीअररग महाववद्यालयातून पदवी 

घेतल्यानतंर ससमेंट कंपनीत त्यांनी अनेक वरे् इसंजनीअर म्हणून काम केले. परतुं व्यंगक्षचत्राकडे त्यांचा अक्षधक 

कल होता.  
 

०३. पु. ल. देशपांडे, श्री. दा. पानवलकर, ववजय तेंडुलकर, जयवंत दळवी आणण रमेश मंंंत्री यांच्या मराठी 

पुस्तकांवरील मुखपृष्ठे सरवटे यांनी रखेाटली होती.  गेल्या ४० वर्ांपासून लललत माससकात व्यंगक्षचत्रे काढण्याचे 

काम त्यांनी केले. 
 

०४. ज्येष्ठ ववनोदी लेखक जयवंत दळवी यांच्या ‘ठणठणपाळ’ या मराठीतल्या खशुखशुीत सावहत्यकृतीला 

व्यंगक्षचत्राची जोड देण्याचे काम सरवटे यांनी केले. 
 

०५. 'खडा मारायचा झाला तर!', 'सावधान पुढे वळण आहे', 'खेळ ररे्ावतारी', 'खेळ चालू रावहला पावहजे!' 

या व्यंगक्षचत्रसंग्रहातून त्यांनी काढलेली व्यंगक्षचत्र ेअक्षधक गाजली. 
 

०६. सरवटे यांच्या तीन संग्रहांना राज्य शासनातफे गौरववण्यात आले आहे. त्यांना इकं्षडयन इस्न्स्टट्यूट आंॅफ 

काटुण वनस्ट जीवनगौरव पुरस्कार, सह्याद्रीचा ‘कलारत्न’ पुरस्कार आणण काटुण वनस्ट कंबाइन संस्थेच्या 

जीवनगौरव पुरस्काराने गौरववण्यात आले आहे. 
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'न-नापास' धोरण पाचवीपयंतच 

०१. आठवीपयंत ववद्याथ्यांना उत्तीणण करण्याच्या 'न-नापास' धोरणावर वनबंध घालण्याच्या मनुष्यबळ ववकास 

मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला ववक्षध मंत्रालयाने वहरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे हे धोरण आता पाचवीपयंत 

सीवमत राहणार आहे. 
 

०२. ववद्याथ्यांना अनुत्तीणण होण्याची भीती रावहली नसल्याने त्यांचे अभ्यासातील गांभीयण कमी झाले आहे. 

णशिणाच्या दजाणवर पररणाम होत असल्याचे मनुष्यबळ ववकास मंत्रालयाचे वनरीिणही या वटपणीत नोंदववण्यात 

आले होते. 
 

०३. णशिणाचा अक्षधकार कायद्यात मोफत आणण सक्तीच्या णशिणासंबधंीच्या तरतुदीबरोबरच 'न-नापास' 

धोरणाचाही समावेश करण्यात आला होता. या तरतुदीची अंमलबजावणी आणण सवणव्यापी मूल्यांकनाचा आढावा 

घेण्यासाठी कें द्रीय णशिण सल्लागार मंडळाची उपसवमती नेमण्यात आली होती. 
 

०४. उपसवमतीच्या बठैकीत अनेक राज्यांनी या धोरणाला ववरोध करत त्याचा आढावा घेण्याची मागणी केली 

होती. 
 

 

 

पाकने २२० भारतीय मस्च्छमारांची केली सुटका 
०१. उरी दहशतवादी हल्ला आणण ससजणकल स्टि ाईकनंतर वनमाणण झालेल्या तणावाच्या पार्श्णभूमीवर एक 

वदलासादायक बातमी आली आहे.  
 

०२. पावकस्तानने त्यांच्या सागरी हद्दीत गेलेल्या २२० भारतीय मस्च्छमारांची आज, रवववारी सुटका केली 

आहे. पावकस्तानच्या या कृतीमुळे दोन्ही देशांमधील ताणलेले संबधं वनवळण्यात मदत होईल, अशी आशा 

वनमाणण झाली आहे. 
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०३. पावकस्तानी हद्दीत चुकून गेलेल्या मस्च्छमारांची माललर तुरंुगातून सुटका करण्यात आल्याचे तुरंुग 

अधीिक हसन सेहतो यांनी सांवगतले. सुटका केलेल्या मस्च्छमारांना लाहोर येथे जाणाऱ्या रले्वेगाडीतून 

पाठवण्यात आले आहे. तेथून वाघा सीमेवर भारतीय अक्षधकाऱ्यांच्या ताब्यात त्यांना वदले जाईल. 

 

०४. २२० भारतीय मस्च्छमारांची सुटका करण्यात आली असून, अद्याप २१९ मस्च्छमार ताब्यात असल्याची 

मावहतीही त्यांनी यावेळी वदली.  

 

०५. अललकडेच भारतीय सागरी हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या मस्च्छमारांना तटरिक दलाने अटक केली होती. या 

मस्च्छमारांकडून बोटीही जप्त केल्या होत्या.  
 

०६. त्यापूवी भारतीय सागरी हद्दीत सीर क्रीक भागात घुसखोरी केलेली पावकस्तानी बोट बीएसएफने जप्त केली 

होती. तर सीर क्रीक भागातच ९ पावकस्तानी नागररकांना बोटीसह ताब्यात घेण्यात आले होते. 
 

 

 

रणशयन लष्कराचे बेपत्ता ववमान कोसळले 

०१. रणशया ते ससररया या प्रवासासाठी वनघाल्यानतंर बेपत्ता झालेल्या रणशयन ववमानाचा अपघात झाल्याची 

अक्षधकृत मावहती रणशयन संरिण मंत्रालयाने वदली आहे.  
 

०२. काळा समुद्रपररसरात झालेल्या या अपघातामध्ये ववमानातील सवण प्रवाशांचा मतृ्यू झाला आहे.  
 

०३. सोत्शी येथून उड्डाण केलेले रणशयन लष्कराचे टी-यू १५४ ववमान रडारावरून बेपत्ता झाले होते. या 

ववमानातून स्कू्र मेंबरसह ९२ प्रवासी प्रवास करत होते.  
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०४. हे ववमान रणशयातील जलिेत्रात बेपत्ता झाले होते. बेपत्ता ववमानाची शोधमोवहम सुरु करण्यात आली 

होती. सोत्शीच्या तळापासून जवळपास वदड वकलोमीटर अतंरावर ववमानाचे काही अवरे्श सापडल्यानतंर बेपत्ता 

ववमानाचा अपघात झाल्याचे स्पष्ट् झाले.  
 

०५. अखेर ववमानातील सवण प्रवाशांनी जीव गमावला असल्याची मावहती रणशयन संरिण मंत्रालयाने वदली 

आहे. या ववमान दघुणटनेमध्ये ९ रणशयन पत्रकारांसह कलाकार आणण सवैनकांचाही समावेश होता. 
 

 

 

विवटश पॉप गायक मायकल जॉजण कालवश 

०१. विवटश पॉप गायक मायकल जॉजण यांचे वयाच्या ५३ व्या वर्ी वनधन झाले आहे. जॉजण यांच्या अल्बम्सच्या 

आतापयंत १० कोटी प्रती ववकल्या गेल्या आहेत. मायकल जॉजण यांच्या वनधनाचे कारण अद्याप अस्पष्ट् आहे.  
 

०२. काही वरे् एकांतवासात रावहलेले मायकल जॉजण अंमली पदाथांच्या अनेक घटनांमुळे चचेत आले होते.क्लब 

टि ॉवपकॅना, लास्ट लिसमस, केअरलेस ववस्पर आणण फेथ यामुळे मायकल जॉजण अनेकांच्या लिात आहेत.  
 

०३. जॉजण मायकल यांनी अगदी सहजसोप्या पद्धतीने त्यांच्या गाण्यातून जगण्याचे ववववध अनुभव मांडले. 

चीनमध्ये वनबंध असताना जॉजण चीनमध्ये जाऊन गायले होते. त्यावेळी त्यांना मोठी प्रससद्धी वमळाली होती.  
 

०४. इतर पॉप गायकांप्रमाणेच जॉजण मायकल याचंी जीवनशलैीदेखील थोडी बेधुदं होती. त्यामळेुच त्यांना 

अंमली पदाथण सेवन करण्याची सवय लागली होती. त्यामुळे त्यांना काही वेळा तुरंुगवासदेखील भोगावा लागला 

होता. 
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